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   مقدمه
های  ه مواد مخدر در ایران دارای ریشهاعتیاد ب

مساله مهم  یکتاریخی طوالنی است و در حال حاضر 
رای دولت جمهوری اسالمی اجتماعی و بهداشتی ب

دفتر کنترل مواد  بر اساس آمار. باشد ایران می
کل معتادین % 90حدود  مخدر و جرائم سازمان ملل

در ایران کشف  ،مخدر کشف شده در جهان و مواد
 اعتیاد یک سندرم رفتاری و روانی است که .گردد می

رف دائم و تمایل شدید با میل شدید به مواد و مص
 .]1[ باشد میبه مصرف مجدد بعد از قطع دارو 

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر 
گیرد و  شماری می حاضر است که ساالنه قربانیان بی

د کن میآسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد 
اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان . ]2[

آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در است، 
شناسان  ای است که یکی از سم دنیای کنونی به گونه

  چکیده 
دهد که ارتباط نزدیکی بین افراد خانواده  ها نشان می یافته .نقش مهمی در اعتیاد فرزندان دارند ها خانواده :زمینه و هدف

مادر  گذراند میبا فرد زمان را ترین بیشفردی که از کودکی خانواده اعضای از آنجایی که  در میان   .و اعتیاد وجود دارد
  بنابراین بر آن شدیم تا نقش مادران را از دیدگاه مادران افراد معتاد بررسی کنیم  ،است

 .  مادر دارای فرزند معتاد به مواد مخدر انجام شد 200این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی  :روش کار
ای از  خوشه به روش ،ه گفته خود فرزند معتاد به مواد مخدر داشتندسال که بنا ب 70تا  40مادر بین  200در این مطالعه 

ای که شامل  نامه پژوهشگر ساخته از پرسش ،نامه گاهی دادن و گرفتن رضایتآپس از  .ندسطح شهر کرمان انتخاب شد
ه در اعتیاد فرزندان بود و پایایی و روایی آن مورد تایید واقع شد مادران سوال در مورد نقش 20رافیک و اطالعات دموگ

  .ی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدندهای آماری توصیف زمونآو  SPSS15ها  با استفاده از  هداد. گردید استفاده بود،
ود را در اعتیاد مادران خ %80.سال داشتند 45تا  22د و در سنین فرزند پسر معتامادران % 85نتایج نشان دادکه  :ها یافته

بیشتر  ،که فرزند آنان نیز ممکن است معتاد شوددانستند  شمردند و بر این باور بودند که اگر می فرزندان مقصر می
موثر % 36 در ، مصرف مواد در حضور فرزندان%41 در ، بی اعتنایی به فرزندان%83جدال خانوادگی در . بودند میمراقب 

  . گزارش شد 
  . تواند از اعتیاد فرزندان پیشگیری نماید  ها نشان داد که آگاهی مادران به میزان زیادی می یافته :نتیجه گیری 

 ه، مادر، خانواداعتیاد، فرزند :یکلید یهاواژه
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اگر غذا را «: گوید میمعروف دنیا به نام لودوینگ 
ای در روی زمین نیست که  مستثنی کنیم، هیچ ماده

به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی 
) 1950( ن ملل متحدسازما .]3[ ها شده باشد ملت

اعتیاد، : گونه تعریف کرده است اعتیاد را این
است که برای شخص یا  مسمومیت حاد یا مزمنی

باشد و از طریق استعمال داروی  بخش می اجتماع زیان
اعتیاد به مواد مخدر . شود میطبیعی یا صنعتی ایجاد 

  : دارای سه ویژگی ذیل است
تهیه احساس نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و  .1

وجود عالقه شدید به  .2؛ آن از هر طریق ممکن
وجود وابستگی  .3؛ افزایش مداوم میزان مصرف دارو

روانی و جسمانی به آثار دارو در اثر عدم دسترسی 
 30بر اساس اطالعات سازمان ملی جوانان . به آن

سالگی،  19تا  10درصد جوانان کشور در سنین 
د و نسبت پسران ان استعمال دخانیات را تجربه کرده

 مطالعات. ]4[در این تجربه بیش از دختران است 
 خانواده بر حاکم شرایط میان ارتباط برروی متعددی
 تداوم ای ایجاد و همسر مادر، پدر، های و ویژگی
 پذیرفته صورت اعتیاد به مبتال بیمار فرد اعتیاد در

 اعضاء رفتارهای متعدد تاثیرات نشانگر غالباً که
 ناپسند هایی پدیده گیری درشکل معتاد فرد خانواده

گسترش  بیماری این. ]6و5[است  بوده خانواده در
 به مبتالیان از بزرگی بخش امروزه و داشته جهانی
 بروز در که ،دهند می تشکیل جوانان بیماری را این
 ویژه به خانواده محیط بر حاکم و جاری جریانات آن

 آنان فرزندان شوهر و و زن میان عاطفی روابط
 های که محیط است دیهیب. دارد  سزایی به نقش

 احساس فقدان و ،بیمار و ناسالم خانوادگی
 را آنان پذیری آسیب افزایش اعضا، در مندی رضایت

نقش  . ]7[ شود می باعث بیماری این برابر در
امل خطر مانند یک ع ،خصوص مادران به ها خانواده

ماندن اعتیاد مشخص شده  در ایجاد اعتیاد یا باقی
یی ها خانواده اند که مطالعات ثابت نموده. ]8[است 

بیشتر فرزندان  ،ندکن میکه از آزار جسمی استفاده 
همچنین در . ]9[معتاد به مواد مخدر دارند 

یی که ارتباطات بین فردی بین مادر و پدر ها خانواده
. ]9[اعتیاد بیشتر وجود دارد  ،و دیگر اعضا کمتر است

ثابت کرد که اعتیاد پدر، عاملِ  1386جوکار در سال 
 باشد میمهمی در افزایش شدت خشونت خانوادگی 

گذار تواند روی روابط با مادر تاثیر که خود می ]10[
فرد کلیدی در خانواده  ،نجایی که مادرآاز  .باشد
به منظور بررسی نقش  حاضر بنابراین پژوهش ؛است

دالیل اعتیاد به مواد مادران در اعتیاد فرزندان و 
انجام شد تا   ها آنمخدر درفرزندانشان از دیدگاه 

هت شاید با شناخت این عوامل بتوان گامی در ج
   .داشتبر ایران پیشگیری  از اعتیاد فرزندان

  
   کار روش

در این تحقیق توصیفی تحلیلی که به منظور بررسی  
 نقش مادران در اعتیاد فرزندانشان از دیدگاه مادران

 گیری نمونهها با استفاده از روش   نمونه ،انجام شد
. صادفی در شهر کرمان انتخاب شدندای ت خوشه

بدین صورت بود که پس از تقسیم  ها نمونهانتخاب 
نفر از هر  50به طور تصادفی  ،شهر به چهار منطقه

نفر انتخاب  200قسمت انتخاب شد و در مجموع 
و دادن  با مراجعه به درب منازل محقق .شدند

ر صورت داشتن د ،آگاهی در مورد موضوع تحقیق
توسط مادران را   نامه پرسش، شرایط ورود به تحقیق

رفت مادران  نجایی که احتمال میآاز  .نمود میتکمیل 
 ها آنبه  ،خودداری کنند نامه پرسشاز تکمیل 

 محرمانه صورت به اطالعاتکه  اطمینان داده شد 
 و نیازی به ذکر  خواهند شد نگهداری و ثبت

 ها نامه پرسش به پاسخگویی در و بودهشخصات نم
داشتن . 1: شرایط ورود شامل .باشند می مختار

قرار داشتن در سن  .2؛ فرزند معتاد به مواد مخدر
.  بود ؛گویی به سواالت توانایی پاسخ .3 ؛سال 70تا  40

توسط محقق تنظیم شد و شامل  نامه پرسشاین 
که بر اساس بود سوال  20اطالعات دموگرافیک و 

 خیلی زیاد زیاد، کمی، ،ای شامل اصالً مقیاس پنج گزینه

به بررسی نقش مادران و دالیل  ،نظری ندارم و
 دامنه .دپرداخته بو اعتیاد فرزندان از دیدگاه مادران
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 ،ربیشت نمره که است 100 تا 0 از این آزمون نمرات
جهت .  در اعتیاد فرزند است نقش بیشتر دهنده نشان
 محتوا روایی روش از نامه پرسش روایی تعیین

 اختیار در فوق ابزار که صورت بدین شد،  استفاده
 مورد در گرفت تا قرار صاحبنظران ده نفر از 

تعیین  جهت .ندکن قضاوت اهداف با ابزار تناسب
 از ،نفر 50 توسط نامه پرسش تکمیل از پس ،پایایی

 درونی ثبات تعیین منظور به آلفاکرونباخ ضریب
 بدست 89/0نمره  این مورد در که ،شد استفاده

افزار  نرم با ها ، دادهاطالعات آوری جمع از پس  آمد
SPSS-15  و تجزیه مورد آماری یها آزمون با و 

  .قراگرفت تحلیل
  
  ها افتهی
افراد مورد % 60ایج حاصله حاکی از آن است که  نت

سال قرار داشتند و  60تا  45پژوهش در گروه سنی 
% 45فرزند پسر معتاد داشتند که  ها آن% 85

 بوده وسال  33تا  23در  گروه سنی  ،فرزندان معتاد
% 55. سال  قرار داشتند 45تا  33 یدر گروه سن% 42

% 10و  تحصیالت ابتدایی% 30 سواد، ازمادران بی
تحصیالت دیپلم دارای % 5 و هداشتتحصیالت راهنمایی 

از فرزندان معتاد از نظر ترتیب % 57. بودندبه باال 
سومین تا چهارمین % 24 تولد یکمین یا دومین فرزند،

مین تا ششمین فرزند خانواده پنج% 19فرزند و 
بین اعتیاد و  ،یدار معنید که از نظر سطح نبود

ماری وجود داشت آ دار معنیترتیب تولد رابطه 
)05/0<α.( 60 %فرزند داشتند 4ها بیش از  هخانواد   .

سابقه  ها آنند که در خانواده مادران اعالم داشت% 72
مادران معتاد به مواد مخدر و % 7. اعتیاد وجود دارد

مادران % 30سابقه مصرف سیگار داشتند و % 9
. مصرف مواد مخدر داشتندحداقل دو بار تجربه 

پدر خانواده معتاد  پاسخگویان اعالم نمودند که% 70
 دار معنیرابطه  k2که آزمون است به مواد مخدر 

آماری بین اعتیاد پدر و اعتیاد فرزند نشان داد 
)05/0<α(، 80  % مادران خود را در اعتیاد فرزندان

شمردند و بر این باور بودند که اگر  مقصر می

که فرزند آنان نیز ممکن است معتاد  دانستند می
مادران بر % 44البته . بودند میبیشتر مراقب  ،شود

ه این عقیده بودند که تاهل فرزند باعث اعتیاد شد
 1جدول شماره . اند است و قبل از تاهل معتاد نبوده

فرزندان از  شامل بیشترین میزان دالیل اعتیاد
 که همانگونه که مشاهده باشد میدیدگاه مادران 

دال خانوادگی و ج ،بیشترین میزان فراوانی گردد می
باشد که آزمون  سپس اهمیت ندادن به دوستان می

دار آماری بین جدال  رابطه معنی  ANOVAآماری
خانوادگی، اهمیت ندادن به دوستان فرزند و فقر 

  .)α>05/0(با اعتیاد نشان داد را خانوادگی 
 

بیشترین میزان دالیل اعتیاد و نقش مادران در اعتیاد .  1جدول 
  دیدگاه مادران فرزندان از

 دالیل اعتیاد فرزندان
  اصالً
 و کم

  زیاد
 خیلی زیاد

نظری 
 ندارم

 %7 %83 %10 جدال خانوادگی

 %6 %64 %30 اهمیت ندادن به دوستان فرزند

 %8 %51 %40 فقر خانوادگی 

 %3 %41 %56 بی اعتنایی به فرزندان 

 %2 %40 %58 سیگار یا قلیانی بودن مادر

 %2 %36 %62 حضور فرزندانمصرف مواد در 

 %0 %21 %79 بی خیالی نسبت به اعتیاد فرزند

 %30 %20 %50 سرکوفت زدن به فرزند

 %10 %20 %70 ض بین فرزندانیتبع

  
 بحث

طور  در این مطالعه ارتباط بین نقش مادران و به
مشخص  قش خانواده با اعتیاد فرزندانشانن تر کلی
 هارتباطی که خانواد و ها خانوادهفرهنگ حاکم بر  .شد

از عوامل مهمی است که در  ،با فرزندان خود دارد
پیدایش اعتیاد در فرزندان باید مورد بررسی علل 

در ارتباط با نقش مادران هر چند  .توجه قرار گیرد
انجام  اندکیتحقیقات  تا کنوندر اعتیاد فرزندانشان 

از پژوهشگران  اما در مطالعاتی که ،شده است
به  ،اند دادهدر ارتباط با اعتیاد انجام  کنونتا 1970 سال

اند که خانواده دارای مهمترین نقش این نتیجه رسیده
  .دباش در ارتباط با این بیماری می
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در این مطالعه بیشترین سن افراد معتاد در گروه 
سال بود که نتایج تحقیقات ادالف در  32تا  23سنی 
ین را جوانان نیز نشان داد بیشترین گروه معتاد 2009

در این مطالعه مشخص شد  .]11[ند ده میتشکیل 
که بین اعتیاد پدر و اعتیاد فرزند رابطه وجود دارد 

نشان داد که اعتیاد  2001در سال نیز که ساچمن 
والدین و بخصوص مادر رابطه مستقیم با اعتیاد 

ای که فرد معتاد  زیرا در خانواده ،فرزندان دارد
همچین اعتیاد  .وجود دارد یزیادوجود دارد استرس 

انگاری در مورد  مادر باعث غفلت از فرزندان و سهل
 ییها خانوادهو بنابراین اعتیاد در چنین  شود میآنان 

و بخصوص  ها خانوادههمچنین  .]12 [ شود میبیشتر 
کودکان از  مورد تقلید کودکان هستند و ،پدران

موجب کنند و این  برداری می رفتارهای آنان کپی
ی که مصرف مواد وجود یها خانوادهکه در  شود می

و  دهآلوده ش به مواد مخدر فرزندان بیشتر ،دارد
بیورات در  .]13[داشته باشند به آن گرایش بیشتری 

گفته است که بین اعتیاد و سطح سواد  2008سال 
واد فرد یا خانواده یعنی هر چه س .رابطه وجود دارد

همچنین بین سطوح  .بیشتر است اعتیاد ،تر باشد پایین
ه اقتصادی پایین و اعتیاد نیز رابطه مثبت یافت شد

در همین . ]14[ما همخوانی دارد  عهکه با مطال است
ثابت نمود که در  2009رابطه چن در سال 

هایی که کنترل کمی روی فرزندان و دوستان  خانواده
وجود دارد و مادرانی که نسبت به فرزندان  ها آن

اعتیاد و وابستگی به مواد بیشتر  ،توجه هستند خود بی

ای که جیو و  در مطالعه. ]15[ شود میمشاهده 
سال  21تا  10ی ها بچهروی  2001همکاران در سال 

کودکان که  نددیبه این نتیجه رس ند،انجام داد
ند و کن میی خود را کنترل ها بچهیی که ها خانواده

یشان ها بچه مادرانی که در مقابل رفتارهای خوب به
ند  و ارتباط نزدیک با فامیلشان دارند و ده میجایزه 

در  ،در محیط خانواده آرامش برقرار است
بزرگسالی کمتر به اعتیاد به الکل و مواد مخدر مبتال 

که تاییدکننده این مطلب است که  ]16[ند شو می
در تمام جوامع عوامل  حاضر،مانند مطالعه ه

    .دیگر استیکمشابه  کننده تقریباً پیشگویی
  

 نتیجه گیری

و مادران در  ها خانوادهاین مطالعه نشان داد که نقش 
اعتیاد فرزندانشان بسیار پررنگ است و آگاهی 

د از این توان میها به میزان زیادی  همادران و خانواد
است  ها رسانهاین وظیفه ما و  .بیماری جلوگیری کند

و  اعتیاد فرزندانعوامل موثر در تا با شناسایی 
از این  ،و بخصوص مادران ها خانوادهآموزش به 

 . نیمو بیماری قرن کم ک یمعضل بزرگ اجتماع
 

  تقدیر و تشکر
نویسندگان از کلیه کسانی که در این  ،در پایان

بخصوص مادران عزیزی  ،پژوهش همکاری نمودند
عات خود را را محرم راز خود دانستند و اطال که ما

  . نمایند تشکر می ،ما گذاشتنددر اختیار 
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ABSTRACT 

 
Background & Objectives: Families have an important role in addiction of their children. 
Findings show that close relationships exist between family members and addiction. Since 
mother has close and long-lasting contact with her child within the family members, the 
mothers’ role on addiction of children from point of view of addicted children’s mothers was 
studied. 
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 200 mothers of drug addicted 
children. The subjects (40-70 years), who declared that their child is drug addicted, were 
selected based on cluster sampling method in Kerman city. After getting consent, a validity 
and reliability confirmed questionnaire was used to collect data. The researcher-made 
questionnaire contained demographic information and 20 questions on mothers’ role in 
addiction of children. Descriptive and analytical tests were applied for data analysis using 
SPSS version 15.  
Results: Results showed that 85% of subjects had addicted sons aged from 22 to 45 years.  
80% of mothers blamed themselves on their child addiction and believed that they would be 
more careful if they were aware that their child may also be at the risk of drug addiction. 
Family disputes, child ignorance, and drug use in presence of children account for 83, 41, and 
36% of children addiction, respectively. 
Conclusion: The findings showed that mother's knowledge can greatly prevent drug 
addiction of children. 
Keywords: Addiction; Child; Mother; Family.  
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